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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ใช้เมล็ดพันธุป์ อเทือง 5 กก.ต่อไร่ คลุกเชือ้ ไรโซเบียม
หว่านให้ทว่ั แปลง หลังจากนัน้ หว่านปุย๋ เคมีสตู ร 15-15-15
หรือสูตร 12-24-12 จำนวน 10 กก.ต่อไร่ โดยหว่านให้
สม่ำเสมอทัว่ แปลงแล้วคราดกลบ

การปลูกแบบหยอดเป็นหลุมเป็นแถว

ป

อเทือง เป็นพืชตระกูลถัว่ ชนิดหนึง่ ขึน้
ได้ดีทั้งบนที่ดอนและในที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำ
แช่ขงั ปอเทืองทนต่อความแห้งแล้งขึน้ ได้
ในดินเลว ปอเทืองสามารถสร้างธาตุอาหารขึน้
เองได้โดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถปลูกเป็น
พืชเพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด

การปลูกปอเทืองเพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด
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ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม

ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 3-5 กก.ต่อไร่ คลุกเชื้อ
ไรโซเบียม ระยะปลูกประมาณ 80x50 ซม. (ระยะระหว่าง
แถว 80 ซม. ระหว่างต้นประมาณ 50 ซม.) โดยหยอดเป็น
หลุมๆละ 5-7 เมล็ด ใส่ปยุ๋ เคมีแบบวิธหี ว่าน

การปลูกแบบโดยวิธกี ารโรยเป็นแถว

ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 3-5 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเชื้อ
ไรโซเบียม โรยเมล็ดเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว 75100 เซนติเมตร ใส่ปยุ๋ เคมีแบบวิธหี ว่าน

การกำจัดวัชพืชและการถอนแยก

หลังจากปลูกปอเทืองได้ประมาณ 1 เดือน ควร
กำจัดวัชพืช ถอนแยกต้น โดยหนึง่ หลุมให้เหลือปอเทือง
1-2 ต้นต่อหลุม

การใส่ปุ๋ย

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

การปลูกแบบหว่าน

ปอเทืองปลูกได้ 2 ช่วง ช่วงแรกเริม่ ปลูกตัง้ แต่กลาง
ใส่ปยุ๋ สูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20
เดือนกรกฎาคม จนถึงปลายเดือนสิงหาคม และช่วงที่ 2
กก.ต่อไร่ โรยรอบโคนต้น ให้หา่ งจากโคนต้นพอประมาณ
ปลูกหลังฤดูทำนาประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
แล้วจึงพูนโคนกลบปุย๋

การเตรียมดิน

ไถเตรียมดินครัง้ แรก แล้วตากทิง้ ไว้ประมาณ 7 วัน
เพือ่ ให้วชั พืชแห้งตาย และยังเป็นการกำจัดโรคแมลงต่างๆ
ทีเ่ ป็นศัตรูพชื หลังจากนัน้ ทำการไถพรวน ครัง้ ที่ 2

วิธีการปลูก

ปอเทืองปลูกได้ 2 วิธี คือ
1. การหว่าน
2. การหยอดเป็นหลุมในแถว

เกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารพิษ ปลอดภัยต่อชีวติ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
การกำจัดโรคและแมลง

โรคและแมลง

เมือ่ แกะฝักเมล็ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีจะมีสมี ว่ งปนดำ ผิวเป็นมัน
โรคทีส่ ำคัญของปอเทืองอีกอย่างหนึง่ คือ โรคโมเซค ฝักของเมล็ดปอเทืองเมือ่ แก่เต็มทีจ่ ะไม่แตกและไม่รว่ งหล่น
หรือชาวบ้านเรียกว่า ต้นปอเทืองเป็นกัญชา หรือโรค จากต้น การเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวโดยใช้
ใบกระถิน ต้นและใบจะมีสขี าวอมเขียวนวล ใบหงิกงอไม่ เคียวเกีย่ วโคนต้น ตากแดดทิง้ ไว้ 3-4 แดด แล้วนำมานวด
ออกดอก สามารถระบาดไปยังต้นอื่นได้ ให้รีบถอนและ
การนวด
เผาทิ้งทันที
การนวดอาจทำได้หลายวิธี เช่น ใช้รถยนต์เหยียบ
การเก็บเกี่ยว
ย่ำ หรือนำฝักบรรจุถงุ แล้วใช้ไม้ทบุ ให้ฝกั แตก จากนัน้ คัด
ปอเทืองมีอายุประมาณ 120-150 วัน ในช่วง เอาสิง่ เจือปนและเมล็ดลีบออก แล้วบรรจุกระสอบ
แรกจะเก็บเกีย่ วเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ในช่วงที่ 2
การฝัดและบรรจุกระสอบ
จะเก็บเกีย่ วเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ต้นและฝักปอเทือง
หลังจากทำการนวดเสร็จ ทำความสะอาดเมล็ด
จะทยอยแห้ง ฝักที่แก่จัดจะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็น
สีน้ำตาลอ่อน ถ้าเขย่าต้นจะมีเสียงดัง เมล็ดทั้งหมดจะ พันธุเ์ พือ่ เอาสิง่ เจือปนออกโดยใช้ลมเป่าหรือใช้เครือ่ งสีฝดั
นอนอยูท่ ก่ี น้ ฝัก มีจำนวนเมล็ดตัง้ แต่ 5-10 เมล็ดต่อฝัก เมือ่ เอาสิง่ เจือปนและเมล็ดลีบออกแล้วบรรจุกระสอบ

ตารางการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
กิจกรรม
1. เตรียมดินปลูก/ปลูก
2. กำจัดวัชพืช/ถอนแยก/ใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
3. เก็บเกี่ยว
4. นวด/ตาก/ทำความสะอาด
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z
z

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพัฒนาทีด่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่

หมายเหตุ
กิจกรรม
ช่วงฤดูฝน

........... กิจกรรม

ช่วงฤดูแล้ง

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

พืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เคยปลูกปอเทืองมาก่อน มักจะไม่มปี ญ
ั หา
เรือ่ งโรคแมลงศัตรูพชื ในระยะติดฝักอ่อนและระยะทีฝ่ นทิง้
ช่วง ต้องหมัน่ ตรวจดูแปลงขยายพันธุ์ เพราะมักจะมีแมลง
ประเภทปากดูด เช่น เพลีย้ อ่อน แมลงหวีข่ าว ระบาดให้พน่
สารเคมีประเภทดูดซึมผสมน้ำยาจับใบ เช่น อะโซดริน
เซฟวิน เป็นต้น
เมือ่ ปอเทืองติดฝัก จะมีหนอนแมลงเจาะทำลายฝัก
โดยให้พน่ สารเคมีประเภทถูกตัวตาย ผสมน้ำยาจับใบ เช่น
ซูมนิ คิ ริม เป็นต้น

